Rakennamme perinteille ● Elämme tätä päivää ● Tähtäämme tulevaisuuteen

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.
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HUOM! Lukemalla tämän tiedotteen pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina.

Tiedotteen päätoimittaja: Roosa Lehtinen
Sähköpostijakelu: Liittohallitus, liittovaltuusto, kiltojen, kiltapiirien ja paikallisosastojen toimihenkilöt
Netissä: Liiton jäsentiedotteet löytyvät osoitteesta www.mpkl.ﬁ
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
toiminnanjohtaja@mpkl.ﬁ, 040 554 8862 tai mpkltoimisto@mpkl.ﬁ, 040 554 8805

1. Mobiilijäsenkortti
Liitto on hankkinut uuden mobiilijäsenkorttisovelluksen. Mobiilijäsenkortti on ilmainen ja tarjolla kaikille jäsenille. Kortin saat käyttöösi ottamalla yhteyttä liiton toimistoon.
Mikäli haluat mobiilijäsenkortin itsellesi toimi seuraavasti:
- Lähetä toimiston sähköpostiin (mpkltoimisto@mpkl.fi) seuraavat tiedot:
- nimesi
- jäsennumerosi (jos et tiedä omaa jäsennumeroasi, löydämme sen järjestelmästä)
- sähköpostisi (huom! sähköpostin tulee olla toimiva ja käytössä oleva)
- matkapuhelinnumerosi
- kilta (tai killat) johon kuulut (ensimmäiseksi killaksi ensisijainen kilta jne)
Kun toimisto on vastaanottanut tiedot ja käsitellyt ne, paluuviestissä tulee ohjeet ohjelman lataamiseen ja kortin aktivoimiseen.
Mobiilijäsenkortin hyötyjä ovat muun muassa:
- Kortti kulkee aina mukanasi missä sitten ikinä liikutkaan ja se korvaa muovisen jäsenkortin.
- Voit todistaa voimassa olevan killan/kiltojen jäsenyyden tarvittaessa.
- Mobiilijäsenkortilla liitto voi tarjota erilaisia etuja tai viestiä suoraan kortinhaltijoille.

2. Liittojen yhteinen kokous– ja juhlaviikonloppu
Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kokous– ja juhlaviikonloppu järjestetään Turussa 15.-17.11.2019. Varsinaiset kokoukset pidetään lauantaina 16.11. MPKL:n liittovaltuuston kokous on lauantaina klo 14.00.
Viikonlopun tapahtumista kokouslounas, liittovaltuuston kokous, seuralaisohjelma ja lauantain juhlaillallinen vaativat
ennakkoilmoittautumisen. Liitto tarjoaa lauantain lounaan liittovaltuuston kokousedustajille. Juhlaillalliselle on ilmoittauduttava erikseen tästä linkistä https://ssl.eventilla.com/liittokokous
Juhlaillallinen on maksullinen ja jokainen osallistuja maksaa sen itse.
Kokoushotellina toimii Radisson Blu Marina Palace Finland. Majoitusta voi varata myös Original Sokos Hotel City Börsistä ja Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneelta tunnuksella Aura2019.
Koko viikonlopun ohjelma:
Perjantai 15.11.2019
14.00 Tiedotustilaisuus
17.00 Reserviläisliiton hallituksen kokous, (30 hlö)
17.00 Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus, (30 hlöä)
17.00 Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen kokous, (30 hlö)
19.20 Kaupungin vastaanotto, Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, 20100 Turku

Lauantai 16.11.2019
09.00 Infopisteet
10.00 Reserviläisurheiluliiton syyskokous
10.00 MNL:n infotilaisuus
12.00 RES-klubi, (20-30 hlöä)
11-13.30 Yhteinen, liukuva lounas
14.00 Maanpuolustuskiltojen liittovaltuuston kokous, (40 hlöä, 2 tuntia)
14.00 Reserviläisliiton liittokokous, (noin 150 hlöä, 2 tuntia)
13.00 Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous, (noin 180 hlöä, 3 tuntia)
13.00 Maanpuolustusnaisten Liiton syyskokous, (noin 80 hlöä, 3 tuntia)
14.00 Seuralaisohjelma
19.00 Yhteinen iltajuhla (400 - 500 hlöä), juhlasali
- Kokouksien tulee päättyä viimeistään klo 17.00
Sunnuntai 17.11.2019
10.00 Jumalanpalvelus, Turun tuomiokirkko
11.30 Lippulinnan reitti: Tuomiokirkontori - Itäinen Rantakatu - Teatterisilta - Läntinen Rantakatu - hotelli
12.00 Kahvitarjoilu
13.00 Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, Turun VPK:n talo

3. Kiltaristiehdotukset
Kiltaristiehdotusten 6.12.2019 jakoon on oltava liiton toimistossa 15.10.2019 mennessä.
Myöhästyneitä ehdotuksia ei käsitellä.

4. Maanpuolustaja 2/19
Maanpuolustaja-lehti ilmestyy jälleen syksyllä ja siihen kaivataan juttuja kentältä.
Lehden aineistopäivä on perjantai 20.9., jolloin juttujen ja kuvien on oltava toimistolla.
Ohjeet juttujen lähettämiseen:
- Teksti omana tiedostona (esim. Word)
- Kuvat erillisinä liitetiedostoina
- Materiaali lähetetään sähköpostitse osoitteeseen maanpuolustaja@mpkl.fi
- Sähköpostin otsikkokenttään tieto siitä minkä killan juttu on kyseessä, jotta jutut eivät mene sekaisin.
Lehti ilmestyy sähköisenä pdf-versiona ja on ladattavissa liiton nettisivuilta sen ilmestymispäivänä, viimeistään
1.11.2019.

5. Pohjoismaiset Kiltapäivät Norjassa 13.-16.6.2019
37. Pohjoismaiset Kiltapäivät järjestettiin 13.-16.6. Norjassa, Elverumissa. Suomesta mukana oli 23 henkilöä, osa matkaajista oli ensikertalaisia ja osa ”vanhoja konkareita”. Ohjelmassa kiltapäivillä oli muun muassa avajaisseremonia,
Norjan puolustusvoimien esittely, Elverumin kulttuurikohteisiin tutustuminen, ampumakilpailu sekä hieno juhlaillallinen. Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta osallistujia kiltapäivillä oli yhteensä 135.

Kuva avajaisseremoniasta Terningenin urheilutalon areenalta Elverumista.

Suomen osasto yhteiskuvassa Renan varuskunnassa.
Renassa tutustuimme Norjan
armeijan kalustoon.

Pohjoismaiset delegaatiot valmiina seppeleen laskuun Elverumin kaupungintalon edessä olevalle
muistomerkille.

Päivät alkoivat yhteisellä lippujen nostotilaisuudella.

37. Pohjoismaisten Kiltapäivien ohjelma päättyi lauantai-illan yhteiseen juhlaillalliseen.

Tapahtumarikasta alkusyksyä toivottaa
Toimisto- ja viestintäsihteeri
Roosa Lehtinen
040 554 8805
mpkltoimisto@mpkl.fi

